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 : 14صفحه  درس اول  خودآزمایی 

 1 پاسخ سوال 

  .در اینجا منظور از ))خانه خوب خداست(( خانه مسجد است

 2پاسخ سوال   

اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری  ))نور((نام خداست و روشنی نشان 

  .نیست

 3پاسخ سوال 

بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است.زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... موجودات،نشانه  

 .ودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند استزیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... خداوند است؛زیرا هر موج 

 

 

 درس دوم: 

 ( 20قسمت دوم درس : صورتگر ماهر)ص  

 به راستی هیچ کس نمی داند که درفصل بهار این همه نقش ونگار رو از کجا آشکار میگردد 

 وافسرده می روید؟؟؟ عقل انسان ها شگفت زده می شود که چگونه این همه گل های زیبا وتروتازه از خاک تیره  

 



چرا نمی پرسی که این تصاویر ونقش ها از کجا پدید آمده ووچرا به دنبال این نیستی که بدانی این تصویر ها از کجا اشکار شده  

 است؟ 

 برق از اشتیاق چه کسی این گونه قاه قاه میخنددوابر از دوری چه کسی اینطور زار زار گریه می کند؟ 

 لید از کس دیگری این همه نقش ونگار برصفحه جهان نقاشی کرده است کیست؟ آن نقاش ماهر که بدون تق

 

 ادبیات فارسی  2خودارزیابی:درس 

 بی تقلید  -ماهر-صورتگر-دربیت آخرشعر)صورتگرماهر(به کدام نام های خداوند اشاره شده؟مصور -1 

-ترهستند ازتخم هاپرستاری میکنند 2که جوان   چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم کاردارند.آن هایی

عضی ها نگهبان وبعضی ها کارگرهستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت  ب 

  .خوارند.همچنین صدای مورچه جز صدا های بلند است

آفرینش نشانه ای ازقدرت خدا   3د؟چون شگفتی های  چراخداونددرقرآن کریم انسان رابه اندیشیدن درشگفتی های خلقت دعوت می کن 

 است.بااندیشیدن دراین شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم ومی فهمیم که جهان براساس نظم وقاعده خاصی آفریده شده است 

 

 

 




